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ECOSOC இன் உயர்மட்ட பிரிவில் பிரதமர் சிறப்புரரயரற்றுகிறரர்  

ஜூரை 17, 2020 

 
சீர்திருத்தப்பட்ட ஐக்கிய நரடுகள் சரபயுடன் அதன் ரமயத்தில் சீர்திருத்தப்பட்ட  

பன்முகத்தன்ரமக்கு பிரதமர் அரைப்பு விடுகிறரர்.  

“ சப்க சரத், சப்க விகரஸ்,சப்க விஷ்வரஷ்” என்ற எங்கள் குறிக்ககரள் யரரரயும் பின்னரல் 

விடக்கூடரது என்ற SDG இன் முக்கிய ககரள்ரகயுடன் ஒத்திருக்கிறது. – பிரதமர். 

 

வளர்ச்சிக்கரன பரரதயில் முன்கனறும் அகத கவரளயில், நமது கிரகத்ரத கநரக்கிய 

நமது கபரறுப்ரப நரம் மறக்கவில்ரை – பிரதமர்.  

எங்களது கவரூன்றிய ஆகரரக்ய முரற இந்தியர உைகிகைகய சிறந்த மீட்பு விகிதத்ரத 

Covid  கு எதிரரன கபரரில் கபற உதவி புரிந்துள்ளது.  

பிரதமர் ஸ்ரீ  நகரந்திர கமரடி இந்த வருடத்திய உயர்மட்ட பிரிவில் ஐக்கிய நரடுகள் 

கபரருளரதரர மற்றும் சமூக கவுன்சில் ( ECOSOC) கூட்டத்தில்  கமய்நிகர் வரயிைரக 

கவள்ளிக்கிைரம 17 ஜூரை 2020 அன்று நியூயரர்க்கிலுள்ள ஐக்கிய நரடுகள் சரபயில் 

சிறப்புரரயற்றினரர்.  

 

17 ஜூன், 2021-22  கரைத்திற்க்கரன ஐ.நர சரபயின் நிரந்தர உறுப்பினரல்ைரத  

இந்தியரவின் அபரிமிதமரன கதர்தல் கவற்றிக்குப் பிறகு, பரந்துபட்ட ஐக்கிய நரடுகள் 

அங்கத்தினர்களிகடகய பிரதமர் உரரயரற்றுவது இதுகவ முதல் முரற.  

 

இந்த வருடத்திய  ECOSOC உயர்மட்ட பிரிவின்  கருப்கபரருள் “ Covid -19 க்குப் பிறகரன 

பன்முகத்தன்ரம :  75 வது ஆண்டுவிைரவில் எந்தவிதமரன UN நமக்கு கதரவ” 

 

UN உருவரக்கப்பட்ட 75 வது ஆண்ரட குறிக்கும் வரகயில் , இந்த வருடத்திய 

கருப்கபரருள்  UN பரதுகரப்பு கவுன்சிலில் வரவிருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு இந்தியரவின் 

முன்னுரிரமயுடன் ஒத்திருக்கிறது.. சமகரை உைகின் யதரர்த்தங்கரளப் பிரதிபலிக்கும் 

Covid-19 க்கு பிந்ரதய உைகில் “ சீர்திருத்த பன்முகத்தன்ரமக்கரன இந்தியரவின் 

அரைப்ரப பிரதமர் மீண்டும் வலியுறுத்தினரர். 

  

பிரதமர் அவரது உரரயில், ECOSOC உடனரன இந்தியரவின் நீண்ட கூட்ரடப் பற்றி 

நினவு கூர்ந்தகதரடு மற்றும் UNனின் வளர்ச்சி கவரை, நிரையரன அபிவிருத்தி 



இைக்குகள் உட்பட. அவர் இந்தியரவின் வளர்ச்சி குறிக்ககரளரன “ சப்க சரத், சப்க 

விகரஸ், சப்க விஷ்வரஷ் “ SDGஇன் ககரள்ரகயரன யரரரயும் பின்னரல் விடக்கூடரது 

என்பதனுடன்  ஒத்திருக்கிறது என்றரர்.    

 

உைகளரவிய SDG இைக்குகளில் குறுப்பிடத்தக்க தரக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் அதன் பரந்த 

மக்கள்கதரரகயின் சமூக-கபரருளரதரர குறிகரட்டிகரள கமம்படுத்துவதில் இந்தியரவின் 

கவற்றி இருப்பதரக பிரதமர் சுட்டிக்கரட்டினரர். மற்ற வளரும் நரடுகளின் SDG இைக்ரக 

பூர்த்தி கசய்வதில் இந்தியரவின் உதிபட்ரடப் பற்றி அவர் கபசினரர்.  

 

அவர் இந்தியரவில் நரடகபற்றுககரண்டிருக்கும் அபிவிருத்தி முன்கனடுப்புகள் ,அதுகவ 

“ஸ்வட்ச் பரரத் அபியரன் “ திட்டம் மூைமரக  கைிப்பரற வசதி உட்பட்ட கமம்பரடு 

அதிகரிப்பு ,கபண்களுக்கரன  அதிகரரம், உள்ளடக்க நிதியத்ரத உறுதி கசய்வது மற்றும் “ 

அரனவருக்கும் வீட்டுவசதித் திட்டம்” மற்றும் “ ஆயுஷ்மரன் பரரத்” திட்டம் கபரன்ற 

முதன்ரமத் திட்டங்கள் மூைம் வீட்டுவசதி மற்றும் சுகரதரரம் கபறுவரத விரிவுபடுத்தல்.  

      

சுற்றுசூைல் நிரைத்தன்ரம மற்றும் உயிர்-பன்முகத்தன்ரம பரதுகரப்பு குறித்த 

இந்தியரவின் கவனத்ரதயும் பிரதமர் எடுத்துரரத்தரர் .கமலும் இந்தியரவின் 

தரைரமயில் உருவரகும் சர்வகதச சூரிய கூட்டணி மற்றும் கபரைிவு தடுக்கும் 

உள்கட்டரமப்பிற்கரன கூட்டணிரய நிறுவுவதில் இந்தியரவின் முக்கியப் பங்ரக நினவு 

கூர்ந்தரர்.  

 

இந்தியர முதன்ரம பதிைளிப்பவரரக அதன் பகுதியில் பங்ககடுத்தரத கூறிய பிரதமர், 

இந்திய அரசரங்கம் மற்றும் இந்திய மருந்துக் கம்கபனிகள் அரனத்து நரடுகளுக்கும் 

மருந்து விநிகயரகத்ரத உறுதி கசய்ததரத நினவுகூர்ந்ததுடன் “SAARC “  நரடுகள் கூட்டு 

பதிைளிக்கும் மூகைரபரயத்ரத தங்களுக்குள் ஒருங்கிரணக்கவும் ககட்டுக்ககரண்டரர் 

 

ECOSOC இல் பிரதமர் உரரயரற்றியது இது இரண்டரவது முரறயரகும். அவர் 

முன்னதரக , ஜனவரி 2016 இல் 70 வது ஆண்டுவிைரவில் முக்கிய முகவரிரய 

நிகழ்த்தியுள்ளரர். 

 

நியூ கடல்லி  

ஜூரை 17, 2020 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 

and may be referred to as the official press release 


